Antigentest för coronavirus som en del av
företagshälsovården
Vi kommer vid sidan av PCR-testet att inleda ett snabbare antigentest för coronavirus. Vi har
börjat testningen för privatpersoner i Åbo, Tammerfors och Uleåborg (i veckan 37). Vi utvidgar
testningen även till företagshälsovårdskunder och andra orter. I detta servicemeddelande har vi
sammanställt den viktigaste informationen om det nya testet och när det finns att tillgå inom
Mehiläinens företagshälsovård.
Antigentestet görs med ett likadant nässvalgprov som PCR-testet. I antigentestet undersöker
man med testsystemet mariPOC virusets ytprotein i provet, det vill säga antigenerna. I PCRtestet påvisas å sin sida virusets arvsmassa med hjälp av en metod för
nukleinsyrapåvisning. Antigentesten har i regel sämre känslighet än PCR-testen, men
möjligheten att snabbt få ett resultat samt att göra testen utanför centrallaboratorierna utgör en
fördel, jämfört med PCR-testen. Läs mer om antigentest i pressmeddelandet publicerat
2.9.2020 (på finska).
Antigentestet kan väljas i stället för PCR-testet i de fall svaret behövs speciellt snabbt och
testet, utgående från en bedömning av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården,
lämpar sig för personens situation. I detta skede görs antigentest endast som test av
symtomfria personer. Om antigentestet är positivt inleds samma isolerings-, spårnings- och
karantänåtgärder som vid PCR-test.
Priset för antigentest är detsamma som för PCR-test (249 €). FPA beviljar ännu inte ersättning
för testet. Vi informerar genast om FPA-ersättning, när vi får kännedom om ett beslut i ärendet.
Från och med den 17 september har våra företagshälsovårdskunder tillgång till
antigentestet, varvid vi lägger till detta, vid sidan av PCR-test, som en del av avtalet om
företagshälsovård för de kunder vars avtal omfattar test för coronavirus.
Om du vill förbjuda coronavirustest eller enbart antigentest som en del av avtalet om
företagshälsovård ska du skicka förbudet senast den 15 september till ttsopimustiimi@mehilainen.fi
Du hittar aktuell information om våra testplatser för coronavirus och tillgången till antigentest på
Mehiläinens webbplats.

THL:s riksomfattande applikation Coronablinker
Den nationella applikationen Coronablinker som gör det enklare att bryta smittkedjan har nu
lanserats. Vi uppmanar alla våra kunder att ladda ner applikationen. Den varnar alla som
eventuellt har exponerats för coronaviruset och ger anvisningar om hur man ska följa upp sin
hälsa och vid behov söka vård och be om ett coronavirustest. Via appen kan du även när som
helst göra en symtomenkät. Läs mer på THL:s Coronablinker-sida.
Applikationen medför tills vidare inte några förändringar inom företagshälsovården. Vi ger vid

behov anvisningar och råd till alla som har fått ett exponeringsmeddelande och vi hänvisar
personer med symtom och andra som behöver testet till ett coronavirustest enligt THL:s
testkriterier och ert avtal om företagshälsovård. Den som har blivit smittad får en så kallad
öppningskod från den egna kommunens enhet för smittosamma sjukdomar samtidigt som man
där gör en officiell smittspårning och fattar beslut om karantän.

Teams Live-info och aktuell
information om coronaviruspandemin
Mer information om coronaviruspandemin, samt deltagarlänkar till och inspelningar av de
Teams Live-kundinfotillfällen som vi ordnar för våra företagshälsovårdskunder under
hösten, finns på vår webbplats. Vi har också sammanställt omfattande information om
säkerhet i arbetet, coronavirustestning samt hur man kan bryta infektionskedjor på
arbetsplatser.
På Arbetshälsoinstitutets webbplats finns anvisningar för arbetsplatser. Vi
rekommenderar också att ni aktivt följer myndigheternas, THL:s, den lokala hälso- och
sjukvårdens och Mehiläinens information. Också ert eget företagshälsovårdsteam hjälper
gärna till med frågor relaterade till coronaviruset, testning samt planering av säkerheten i
arbetet.

Med vänliga hälsningar,
Mehiläinen Arbetslivstjänster
Detta är ett servicemeddelande till våra företagskunder. Du har fått detta servicemeddelande eftersom vi
vill ge dig aktuell information om besök på Mehiläinen och coronaviruspandemin (COVID-19). Du kan
ändra inställningarna för vilka meddelanden du får i FöretagsMehiläinen eller i MinMehiläinen.

